
Bingel – övningarna är självrättande och tidsbesparande för dig som lärare

Lekfull motivation 
Varje elev har en avatar som följeslagare 
genom övningarna. För varje genomförd 
övning samlar eleven bingelpoäng, ping-
ping, som kan användas för att uppgra-
dera avataren med nya tillbehör, kläder, 
frisyrer m. m. eller spela ett kort underhåll- 
ande spel (som tar ca 2 min att spela). Att 
samla pingping är roligt och motiverande 
och gör att eleverna tränar mer. 
 Många lärare använder Bingel för läxor 
och flera föräldrar berättar att barnen 
tycker att det roligt att få sådana läxor. 
Eftersom övningarna är självrättande är 
det tidsbesparande för dig som lärare och 
eleverna får direkt feedback när de binglar.
Från lärarvyn kan du skicka feedback till 
en enskild elev eller till hela klassen. 

Läraren har kontroll  
I Bingel har du som lärare full inblick i 
hur det går för varje elev och kan tilldela 
uppgifter efter behov. När eleverna loggar 
in ser de vilka uppgifter du har tilldelat. 
Antingen ger du samma uppgifter till alla i 
klassen, eller väljer du att individanpassa 
så att varje elev får träna på just det som 
behövs.
 För att individualisera på bästa sätt 
kan du koppla övningar från olika årskur-
ser till enskilda elever; ön och miljön förblir 
ändå densamma för eleven.   
  Förutom ren färdighetsträning kan  
Bingelövningarna användas till både  
repetition och för att ge utmaningar.
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ZickZack för nyanlända – Skolan är det första 

häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever 

från årskurs 5–9.

I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna 

utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp 

som hör till skolan.

Steg för steg får eleverna de språkliga redskap 

som de behöver för att kunna samtala, läsa och 

skriva i olika sammanhang.

De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk

utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på 

återberättande och beskrivande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
arbete med nytt begrepp. 
2. Självbedömning av begreppsförståelse  
under arbetets gång. 
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras  
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. 
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring.  
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé  
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Beräkningsstrategi. Pusselbiten visar att en viss 
strategi tränas i uppgiften.

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som  
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal  
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt  
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven  
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska  
förmågorna och i läromedlet används metoder för  
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 3A består av en elevbok,  
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer  
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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3A

Pernilla Tengvall och Hanna Almström 
är legitimerade lärare för åk 1–7. De är  
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings- 
uppdrag som utvecklingslärare respektive  
förstelärare inom Nässjö kommun.  
De har även under de senaste åren  
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
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Åk 5

Matte Direkt är en serie för fk–9. 
Matte Direkt Borgen 5B består av en elev-
bok, en lärarhandledning, en läxbok samt 
en fördjupningsbok och ett träningshäfte.

5B

Matte Direkt Borgen 5B innehåller: 

�> fem kapitel

�> uppslag med utmanande problemlösning

�> repetitionsuppgifter

�> klar och tydlig struktur

�> enkla målbeskrivningar

�> vardagsnära och fantasifulla uppgifter
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Koll på Geografi

Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.

Serien består av

Koll på Geografi 4 Sverige

Koll på Geografi 5 Europa

Koll på Geografi 6 Världen
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ZickZack för nyanlända – Skolan är det första 

häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever 

från årskurs 5–9.

I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna 

utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp 

som hör till skolan.

Steg för steg får eleverna de språkliga redskap 

som de behöver för att kunna samtala, läsa och 

skriva i olika sammanhang.

De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk

utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på 

återberättande och beskrivande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.
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New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 5 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 5 består av

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6
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Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.
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New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 4 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 4 består av:

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests What’s up?
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Bingel är en digital övärld för F –6 fylld 
med färdighetsträning med en ö för varje 
årskurs. Alla övningar är kopplade till 
kapitlen i våra basläromedel och följer 
samma progression. 

eleverna tränar mer!

Åk 2

Problemlösning 
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang 
Uppgiften utvecklar kommunikations- och 
resonemangsförmågan.

Begreppskoll
1. Självbedömning av förförståelse inför 
arbete med nytt begrepp.
2. Självbedömning av begreppsförståelse 
under arbetets gång.
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras 
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen.
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring. 
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé 
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita och/eller skriv

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som 
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal 
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt 
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven 
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska 
förmågorna och i läromedlet används metoder för 
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 2A består av en elevbok, 
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer 
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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Pernilla Tengvall och Hanna Almström
är legitimerade lärare för åk 1–7. De är 
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings-
uppdrag som utvecklingslärarare respektive 
förstelärare inom Nässjö kommun. 
De har även under de senaste åren 
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
arbete med nytt begrepp. 
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Två Stjärnor Bra saker med lösningen. 
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring.  
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé  
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita och/eller skriv

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som  
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal  
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt  
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven  
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska  
förmågorna och i läromedlet används metoder för  
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 2B består av en elevbok,  
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer  
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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är legitimerade lärare för åk 1–7. De är  
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings- 
uppdrag som utvecklingslärare respektive  
förstelärare inom Nässjö kommun.  
De har även under de senaste åren  
föreläst om sin matematikundervisning. 
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På nästa sida 
kan du läsa mer 
om alla bonus-
övningar

•  Repet 
(åk 2–6)

•  Träna inför  
nationella prov  
(åk 3–6)

•  Utmaning matematik 
(åk 4–6)
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ZickZack Förskoleklass består av:

 en storbok online

  en elevbok

  en lärarhandledning
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